
APRESENTAÇÃO DE CANDIDATURAS
F CíNíEí publica o mapa com o número de deputados e a sua distribuih
ção pelos círculos(

O Juíz manda afixar cópias das listas apresentadas(
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MU
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Fpresentação das candidaturas perante o Juíz Presidente da coh
marca com sede na capital do distrito ou Região Futónoma(

O Juíz verifica a regularidade do processo2 a autenticidade dos doh
cumentos e a elegibilidade dos candidatos(

Suprimento de irregularidades processuais das candidaturas(

Substituição de candidatos inelegíveis e completamento das listas(

O Juíz manda publicar as listas retificadas ou completadas bem coh
mo as admitidas ou rejeitadas(
Reclamação ádos candidatos2 mandatários ou partidos, das decisões
do Juíz(

Resposta à reclamação(

Becisão das reclamações(

O Juíz manda afixar a relação completa das listas admitidas e envia
cópia das mesmas à SGMFI ou2 nas regiões autónomas2 ao R(R((

Recurso das decisões finais do Juíz para o TíCí(

Resposta ao recurso contra a admissão ou não admissão de candih
daturas(

O Juíz manda afixar as lista definitivamente admitidas à porta do trih
bunal e envia cópia das mesmas à *(N(T(2 à SGMFI ou2 nas regiões
autónomas2 ao R(R( e às *(M((

Frt(º bx(º n(º ó

Frt(º úx(º n(º ú

Frt(º úR(º n(º b

Frt(º xb(º

Frt(º úR(º n(º ú

Frt(º úS(º

Frt(º úà(º n(ºs ú e x

Frt(º úà(º n(º ó

Frt(º úG(º

Frt(º x)(º n(º b

Frt(º x)(º n(ºs ú e x

Frt(º x)(º n(º ó

Frt(º x)(º n(ºs P e R

Frt(º xú(º

Frt(º xó(º n(ºs ú e x

Frt(º xP(º

Frt(º xR(º n(º b

MS

á ú dias após notificação ,

Recurso dos desdobramentos das F(V( para a secção da instância local do tribunal de
comarca2 competente em matéria cível2 com jurisdição na área do município ásalvo se no
município existir secção de instância central cível,( Sua decisão e afixação da mesma(

Frt(º óx(º

á ú dias ,

CAMPANHA ELEITORAL

V
/
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á óà horas ,

á óà horas ,

á úó horas ,

á ú dias ,

á úó horas ,

á úó horas ,

á ú dias ,

á ú dias ,

CONSTITUIÇÃO DAS A.V./NOMEAÇÃO DE DELEGADOS/ESCOLHA
DOS MEMBROS DAS MESAS

Frt(º ó)(º n(º x

Frt(º ó)(º n(º ó

5N

O presidente da CíMí fixa os desdobramentos das F(V( e comunica
às J(ê(( VN

O presí CíM( anuncia2 por edital2 o dia2 hora e locais em que se reuh
nem as F(V( e seus desdobramentos2 bem como o n(º de inscrição
dos cidadãos que aí votam(

áRecurso,
áBecisão,

Os candidatos ou mandatários das listas indicam ao presidente da
CíMí os seus delegados e suplentes às F(V(4S(V((

Frt(ºs óR(º2 SG(º F n(º S
e SG(º * n(º ó

Frt(º óS(º n(º b

Ffixação de edital na sede da JíFí com os nomes dos membros de meh
sa escolhidos(
Reclamação para o presidente da CíMí contra a escolha e sua deh
cisão( Frt(º óS(º n(ºs ó e P

Frt(º óS(º n(º ú

Frt(º óS(º n(º ó

Proposta ao presidente da CíMí de nomes para2 no caso de falta de
acordo2 preenchimento da mesa através de sorteio e sua decisão(

MM
úà

5D

5B

Reunião dos delegados das listas2 na sede da JíFí para a escolha
dos membros das mesas das F(V(4S(V((

5R
MN

5
V

O presidente da CíMí lavra o alvará de nomeação dos membros
das mesas e participa às JíFí competentes( Frt(º óS(º n(º R

O Juíz faz o sorteio das listas apresentadas2 manda afixar o resultah
do do mesmo e envia à *(N(T(2 à SGMFI ou2 nas regiões autónoh
mas2 ao R(R((

Período durante o qual os arrendatários de prédios urbanos os podem
destinar à preparação e realização da campanha2 através de partidos ou
coligações(
Fs estações emissoras indicam à CíNíEí o horário previsto para as
emissões de propaganda eleitoral( Frt(º Rú(º n(º x

Frt(º RP(º n(º b

Frt(º Sú(º

Frt(º Só(º

Proibição de propaganda política feita2 direta ou indiretamente2 atrah
vés dos meios de publicidade comercial(

B
Beclaração ao presidente da CíMí dos proprietários das salas de
espetáculo que permitem a sua utilização para a campanha eleitoral(
F CíNíEí distribui os tempos reservados de emissão aos partidos e
coligações( Frt(º Rx(º n(º x

O presidente da CíMí2 ouvidos os mandatários das listas2 atribui ih
gualmente a utilização das salas de espetáculos e edifícios públicos(

Frt(º RR(º n(º b

Frt(º Ró(º n(º b

Frt(º RP(º n(º x

Fs publicações noticiosas não estatizadas comunicam à CíNíEí a
sua decisão de inserir matéria respeitante à campanha eleitoral(

5R
úà

Período da campanha eleitoral(

Frt(º S(º da Lei n(º
GS4àà de bS de agosto

Proibição da divulgação dos resultados de sondagens ou de inquéritos
relativos à atitude dos eleitores perante os concorrentes à eleição(

Frt(º Px(º

Fs CíMí anunciam2 através de editais2 os locais onde pode ser afixah
da propaganda eleitoral(

M/
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5R
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VOTO ANTECIPADO

VOTAÇÃO E APURAMENTO DOS RESULTADOS

O eleitor requer ao presidente da CíMí em cuja área está recenseado a
documentação necessária ao exercício do direito de voto( áãã, e áããã,
O presidente da CíMí envia ao eleitor a documentação de voto( áãã,
e áããã,

Frt(ºs SG(ºh* n(º ú a,
e SG(ºhT

Frt(ºs SG(ºh* n(º ú b,
e SG(ºhT

Frt(º SG(ºhq n(º b

Frt(ºs SG(ºh* n(º b e
SG(ºhT

O eleitor dirigehse ao presidente da CíMí em cuja área está recenh
seado a fim de exercer o direito de voto( áã,

Os presidentes de CíMí que recebam requerimentos de eleitores enviam aos presidentes
de CíMí em cuja área se situe o hospital2 a prisão ou o estabelecimento de ensino onde haja
voto antecipado2 relação nominal e indicação dos estabelecimentos abrangidos(áãã, e áããã,
O presidente da CíMí em cuja área se situe o hospital2a prisão ou o esh
tabelecimento de ensino onde haja voto antecipado2 notifica as listas2
para indicação de delegados2 dando conhecimento dos locais(áãã, e áããã,

Frt(ºs SG(ºh* n(º x
e SG(ºhT

O presidente da CíMí envia à mesa da AíVízSíVí a que pertence o eleih
tor2 o respetivo voto antecipado2 através da JíFí respetiva( áã,2 áãã, e áããã, Frt(º SG(ºhq n(º G

Txercício do direito de voto antecipado por doentes internados2 preh
sos e estudantes( áãã, e áããã,
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5D
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5D

MN M
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Prestação de contas da campanha eleitoral feita pelas candidaturas ao
TíCí( Fté R) dias após o integral pagamento da subvenção pública(

(*) - razões profissionais; (**) - doentes internados; presos
(***) - estudantes; (****) - deslocados no estrangeiro

O presidente da CíMí envia ao presidente de cada secção de voto as
atas2 impressos2 mapas e os boletins de voto(
Os membros da mesa de cada secção de voto solicitam às CíRí
duas cópias ou fotocópias dos cadernos eleitorais( Frt(º Pb(º n(º x

Frt(ºs xR(º2 ób(º2
e àG(º

Frt(º Pú(º

Frt(ºs b))(º a b)R(ºFpuramento parcial h operações(

Frt(º b)R(º

Frt(º GP(º n(º S

Bia da eleição h das à às bG horas( Nova publicação por editais das
listas sujeitas a sufrágio à porta e no interior das secções de voto(

úàFrt(º b)à(º n(º ú

Frt(ºs b)S(º e bbb(ºhF

*onstituição das assembleias de apuramento geral(

Frt(ºs bbú(º e bbx(º

Bevolução ao Juíz Presidente do tribunal de comarca com sede na
capital do distrito ou R(F( dos boletins de voto não utilizados e os deh
teriorados ou inutilizados pelos eleitores(

Apuramento geral em cada círculo eleitoral(

Tlaboração do mapa oficial da eleição pela CíNíEí e sua publicação
em DíRí( Frt(º bbP(º

Frt(º bbà(º n(ºs b a x

Proclamação e publicação dos resultados2 elaboração da ata e envio
de ú exemplares da mesma à CíNíEí(

Recurso para o TíCí das irregularidades ocorridas no decurso da voh
tação2 apuramentos parcial e geral( Resposta dos candidatos2manh
datários ou partidos(

Frt(º bbà(º n(º ó

Repetição dos atos eleitorais em caso da assembleia de voto cuja eleih
ção foi anulada(

Frt(º G)(º

Frt(º bbG(º

Nova eleição no caso de interrupção por tumulto e calamidade(
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Frt(º SG(ºh* n(º P
e SG(ºhT

MBM/

5/R

M/M5

F JíFí remete o voto antecipado ao presidente da mesa da AíVíz
SíVí( áã,2 áãã,2 áããã, e áãããã,

Frt(ºs SG(ºhq n(º b)2
SG(ºh* n(º S e SG(ºhB n(º b

Frt(ºs SG(ºhF n(º ú
e SG(ºh B

/

5U

VN

5S
5R

55
No ú(º Bomingo após decisão do T(*(

Tscrutínio dos votos dos eleitores residentes no estrangeiro( Frt(º bG(º n(º b do Bec(hLei
n(º GPh*4SR de x) de janeiro
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Eleição para a Assembleia da República

O Juíz faz operar nas listas as retificações e aditamentos(

O TíCí em plenário2 decide definitivamente e comunica a decisão ao
Juíz(

Prazo limite para substituição de candidatos(

Frt(º xR(º n(º b

Frt(º xS(º n(º b

55

Limite máximo da desistência de listas concorrentes às eleições( Frt(º xG(º n(º b 5

Fs CíMí afixam por edital as listas definitivamente admitidas(

Fs JíFí estabelecem os locais de afixação de cartazes2 fotografias2
jornais murais2 manifestos e avisos(
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Voto antecipado dos eleitores recenseados no território nacional
deslocados no estrangeiro( áãããã,

Tnvio das atas2 cadernos e demais documentos respeitantes à eleih
ção2 ao presidente da assembleia de apuramento geral(

Becisão do plenário do TíCí(

Cronologia das operações

Legislaçãoaplicável-Lein.º14/79,de16demaioelegislaçãocomplementar

Observações3
N â data da eleição foi fixada pelo Jecreto do Presidente da República
n(º éQNâ6zL8TC de zQ de julhoX
N Fste mapa não dispensa a leitura da legislação aplicável ao ato eleitoral nem
do mapaNcalendário da G(N(F( mârt(º í(º da Lei n(º é86éàC de zé de dezembrogX
N âlgumas das barras indicam prazosNlimite máximosX
N Quando um termo de um prazo de recurso para o T(G( recaía em sábadoC doN
mingo ou feriadoC o ato em causa poderáC aindaC ser praticado até às 9 horas
do primeiro dia útil seguinte mGfr( âcordão n(º )zà6àT do T(G(gX
N â redação supra corresponde ao texto final dos Projetos de Lei n(ºs 99à e
8Lzz6XII6Q(ª aprovado em Plenário da âssembleia da República de zzNLéNzL8TC
ainda não publicado no Jiário da República(

Abreviaturas:
â(V(6S(V( N âssembleia de voto6Secção de voto
G(M( N Gâmara Municipal
G(N(F( N Gomissão Nacional de Fleições
G(R( N Gomissão Recenseadora
SGMâI N SecretariaNGeral do Ministério da âdministração Interna
J(F( N Junta de Freguesia
T(G( N Tribunal Gonstitucional
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ávoto antecipado,

áProposta,
áBecisão por sorteio ou nomeação,

áProclamação,

áRecurso úó horas,

áóà horas,

áResposta úó horas,

áTnvio da ata nos dois dias subsequentes,

áNos oito dias subsequentes à recepção das atas,
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4 de outubro de 2015
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